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Nu vädrar jag Morgonluft!

enda utanför. Äntligen har gospelmusiken brakat lös, kom med och ös. Jag tror jag börjar
vädra morgonluft, här finns en glädje som trotsar allt förnuft, En mäktig vind som blåser stark
och värmer frusen mark”
Och kanske är det många av oss som vädrar
morgonluft. Som känner en sprudlande glädje
inför att vi åter kan samlas, om än under lite mer
strukturerade former än vanligt.
Å, vad jag önskar att Sundetsommaren får braka
lös! Att det blir många härliga samlingar där vi
får möjlighet att se varandra och att bli sedda.
Att Gudsmötet blir starkt och att budskapet om
Jesus får blåsa som en varm sommarvind över
våra liv.
Välkommen att vara med! Hälsningar Malin Bogeklint, Sundets programråd.

Som vi har längtat! Och väntat. Och hoppats.
Misströstat ibland, men ryckt upp oss igen. Och
nu äntligen verkar det som att vi stapplande kan
ta steg i riktning mot ett mer normalt och öppet
samhälle. Vad som nu är normalt? Vem bestämmer det förresten?
Det normala för sommarhemmet Sundet är i alla
fall att det varje vår och sommar fylls av det
glada budskapet genom sång, musik och förkunnelse. Såvida folkhälsomyndigheten kan tillåta
att vi samlas upp till 300 personer inomhus kommer vi att slå upp portarna på vid gavel första
helgen i juli. Det innebär inte att vi kommer att
klämma in 300 personer i kyrksalen, men det
betyder att vi vågar ha samlingar igen och att vi
sammanlagt kan vara upp till 300 personer
inne och ute på sommarhemmet. Du hittar mer
information om detta nedan.
I arbetet med planeringen för Sundet har en av
Per-Erik Hallins sånger återkommit till mej,
’Morgonluft’. Jag citerar delar av texten: ”Visst
får du sjunga med i vår kör, för här är ingen

Välkommen till Sundet i sommar!

plats. Vi släpper inte in någon förrän dörrarna
öppnas klockan 18:30. Det går inte att förboka
Under förutsättning att folkhälsomyndigheten
sittplats.
tillåter att 300 personer samlas inomhus komDet är markerat vilka dörrar som används som
mer vi ha program på lördagskvällarna från 3 juli in- respektive utgångar och handsprit finns tilltill en bit in i september. För att detta ska fungängligt.
gera måste vi alla samarbeta för att undvika
Efter mötet har vi enklare
trängsel och minimera risken för smittspridning. servering både utomhus och
Vi vidtar ett stort antal anpassade åtgärder. Det inomhus – Ingen servering
är viktigt att dessa följs för annars kommer vi
före mötet. Vi tar inte emot
inte kunna hålla öppet.
kontanter utan vill se gåvor
På sommarhemmet kommer du att välkomnas
och betalning via swish eller
av en mötesvärd som anvisar en sittplats. Du
betalkort.
kommer alltså inte kunna välja sittplats själv.
Tillsammans hoppas vi kunna
Antalet besökare inomhus är begränsat! Ta
genomföra sommarens program på ett tryggt
gärna med en extra tröja ifall du behöver sitta
sätt och ser fram emot att möta dig på Sundet!
utomhus.
Det är ingen idé att komma extra tidigt för att få
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söndagar kl. 10 Sommargudstjänst på Sundet
Välkommen att delta i en enkel gudstjänst på sommarhemmet. Vi sitter inomhus eller
utomhus lite beroende på väder. Ta gärna med en fikakorg för att dela gemenskapen
efteråt.

3 juli 19.00
Johan o Gunilla Sigvardsson
Johan o Gunilla framträder i många olika sammanhang, i kyrkor, församlingar, på föreningsmöten, äldreboenden och konserter mm. De reser mest i södra Sverige men även turnéer
till Norge och Finland. Under våren -21 blev deras 14:e CDproduktion klar, "Från Läsarsång till country". De medverkar
ofta i TV bl.a. Kanal 10.
Under Sundetkvällen får vi ta del av välkända andliga sånger,
läsarsånger, psalmer, Elvis Presley, country/gospel och nyskrivet material. Vi kommer att kunna
sjunga med i många av sångerna.

10 juli 19.00
Nils Börge Gårdh
I mer än 50 år har Nils Börge Gårdh turnerat runt om i Sverige,
Europa och USA och sjungit i kyrkor. Han underhåller med ett
avslappnat och trevligt program som blandar humor med lite
djupare tankar och erfarenheter.

17 juli 19.00
Emilia Lindberg
Emilia Lindberg sjunger och spelar nygammal
country/gospelmusik med förkärlek särskilt för de
gamla läsarsångerna. Emilia var 17 år när hon
släppte sin första skiva som nu har hunnit blir betydligt fler. Emilia har tidigare turnerat runt i Sverige
med sin far, sångarevangelisten Nenne Lindberg,
men ikväll ser och hör ni henne själv på Sundet.
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24 juli 19.00
Carl-Olov Hultby
Evangelist och sångare som är välkänd för många Sundetbesökare. Vi har haft glädjen att få lyssna till Carl-Olov både ensam
och tillsammans med Evangelistkvartetten. I sommar ser vi
fram emot att få del av hans förkunnelse och sång ännu en
gång. Så här beskriver han sig själv som sångare: ”Sången och
musiken har alltid varit ett stort intresse för mig. Gitarren är en ”kompis” sedan jag var ung. Och
som evangelist får jag många tillfällen att sjunga. Jag älskar den andliga klassiska sångskatten, men
tycker också om att få sjunga mina egna sånger. På senare år har jag haft förmånen att få sjunga in
tre cd-skivor och att ge ut ett sånghäfte.” Carl-Olof medverkar även i söndagens gudstjänst.

De brustnas camping
Vi får vara med och dela gemenskapen denna veckan med gänget från de
brustnas camping.
onsdag 28 juli 19.00 ”Jesus vår Herre”
lördag 31 juli 19.00 Väckelsemöte
söndag 1 augusti 10.00 Gudstjänst Jan Sköld, Mats Kolling m.fl

7 augusti 19.00
Lasse Svensson
Denna augustikväll får vi besök av Lasse Svensson från Östad, utanför
Alingsås. Lasse har under många år verkat som pastor och är en mycket uppskattad förkunnare och sångare när han besöker församlingar med sitt dragspel. Hans varma berättande med enkla bilder gör tron levande för den som
lyssnar, och på ett sömlöst sätt varvar han berättandet med att hänga på sig
dragspelet och sjunga älskade sånger från förr. Lasse kommer även predika
och sjunga i söndagens gudstjänst.

14 augusti 19.00
Mikaela Simonsson
Med sånger som berör och budskap som manar till eftertanke välkomnar vi
Mikaela Simonsson tillbaka till Sundet. Förra året släppte hon sitt fjärde album, Famla i förundran. Utifrån detta tema delar Mikaela sina tankar och
sånger och sätter fokus på att se och vårda det vi har: ”Att vi – oavsett var
och vad vi står i – får lyfta blicken, om än så lite. Se det stora i det lilla.”
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21 augusti 19.00
Stålenbrings o Lars-Uno
De är goda grannar som bor på Bolmsö och som i mer än 30 år
har spelat och sjungit i olika sammanhang. De sjunger lite äldre
sånger med ett betydelsefullt innehåll och hög igenkänningsfaktor. Sånger ”du nästan glömt att du kunde” plockar de från en
enorm sångskatt, med pärlor från ett flertal grupper och artister, och gör ofta om dem i country-stil. De önskar sprida glädje,
hopp och ett budskap om vår tro. Kom, lyssna och sjung med!

28 augusti 19.00 o 21.00
Pär o Jeanette Alfredsson
För de allra flesta i vår bygd behöver Pär och Jeanette inte någon närmre presentation då de var vårt pastorspar i församlingen. Efter att ha arbetat som
evangelist och församlingspastor har Pär sen några år tillbaka arbetat som chef
för nationella enheten inom Equmeniakyrkan.
2008 debuterade Jeanette med en skiva i sitt eget namn. Sen dess har hon fortsatt att skriva och översätta musik till vår allas glädje. Jeanettes längtan är att
få fortsätta sjunga och låta sångerna beröra. Välkomna till en kväll med ett
tydligt budskap i både text och ton.

4 september 19.00
Mari o Grabbarna
Det är första gången vi ser den här sammansättningen på Sundet, men Mari
Winquist har vi mött tidigare i våra trakter, då hon jobbade som kantor i
Vittaryd och Dörarp. Nu jobbar de alla fyra i Stenbrohults församling. Mari
är kyrkomusiker och tar hand om kyrkans körer och musikliv. Magnus, Lars
och Jonny jobbar alla tre som vaktmästare. Magnus har en musikalisk bakgrund och är också utbildad kantor. Lars har sjungit i kör hela sitt liv och
Jonny är väldigt musikalisk. Ett härligt gäng som alla tycker att musik ska byggas utav glädje.

11 september 19.00
Sång för alla med Strömgren
Sven-Åke Strömgren, den sjungande byggnadssnickaren kommer
även i år och avslutar Sundet säsongen. Med sig har han ”sin”
manskör dock i ett mindre format, men med lika stor sångglädje.
Välkommen med till en säsongsfinal med mycket allsång.
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tel.0372-35050 mail. info@steab.nu

Feringevägen 1 Vittaryd
0372-700 09
Stängt måndagar

Tfn 0372-301 18 jaktia@motorservicelagan.se
Laganv. 8, Lagan www.motorservicelagan.se må-fr 9-18 Lör 10-14

0372-35100 Laganelteknik.se
Instagram.com/laganelteknikab

Stöd gärna våra sponsorer, de stöder oss!
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Hjältarnas väg 2 Dörarp
340 15 Vittaryd
Tfn: 070-24 11 485

Varför göra idag vad någon annan
kan göra åt dig imorgon……...

Storgatan 16
341 50 LAGAN
REDOVISNINGSBYRÅ

Med närhet till kunderna

0372-351 32

Lagans Pizzeria
Bergagatan 2 LAGAN
Tel, 0372.351 20

Öppettider

måndag-torsdag
fredag-lördag
söndag

11.30-21.00
12.00-22.00
12.00-21.00

Stöd gärna våra sponsorer, de stöder oss!

Verkstad för alla bilar - Försäkringsskador
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Välkommen till Sommarcafé på Sundet: Hoppets café. Kom och ät våfflor/
fika och dela en stund i gemenskap på
en vacker plats. Onsdagar kl. 16–
19:30 med start den 7 juli. Vi ber alla
gäster att tänka på behovet av att hålla
en fysisk distans och en social närhet.
Välkommen!

Sommarhemmet Sundet ägs och drivs av
Bergaortens Missionsförsamling
Uthyrning: Christer Bodeskog 070-644 94 45
uthyrning@sommarhemmetsundet.se

Stöd Sundet: BG 5416-7846
Swish: 123 272 14 96
märk ”sundetfonden”
Kontakt: kontakt@sommarhemmetsundet.se

www.facebook.com/SommarhemmetSundet
www.sommarhemmetsundet.se
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